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Aanwezig:   Freddy, Jeanine en Laura 

Verontschuldigd :  Annicq, Simonne ,Bea 

 

 
1. Goedkeuring van het verslag van maandag 13 februari 2017 

 
 Laura nam het verslag door. Geen opmerkingen bijgevolg goedkeuring van het verslag. 
 

2. Goedkeuring van het financieel jaaroverzicht van 2016 door de penningmeester  
 
Jeanine bezorgde aan de bestuursleden het jaaroverzicht van 2016.  

o Een overzichtelijke tabel van “Het Feest van de 55-plussers “van  mei en november  
o Een totaal overzicht van de financiën van 2016 met alle verrichtingen van de kasgelden, de zichtrekening 

en de spaarrekening.   
 

3. Voorbereiding “Feest 55 plussers” dinsdag 30 mei 2017 
 

a) Contact met Spikkerelle zie verslag 20/6/2016 

Maaike zond een mededeling betreffende de wijziging drankconcessie in Spikkerelle. Er werd recent een 
nieuwe drankconcessie afgesloten waardoor er andere prijzen gelden. Ook is er een kleine wijziging in het 
assortiment. Als fairtrade gemeente moedigen ze de fairtradeproducten aan. 
Als er iets besteld wordt buiten de basislijst dan moet dit ook gebeuren via de huisleverancier AB inbev. 
Spikkerelle neemt de overschot van deze bestellingen buiten de basislijst niet over.  
 

b) Contact met traiteur Soustronck zie verslag 20/6/2016  Prijs €25.80 all-in  

De traiteur moet de dranken bestellen ten laatste twee weken voor de activiteit via het online drankformulier 
www.avelgem.be/formulieren/formulier-drankbestelling-spikkerelle  
Aan de traiteur vragen we om de prijsofferte € 25,80 per persoon opnieuw te berekenen.  Met de nieuwe 
drankconcessie gelden er immers nieuwe prijzen.  

c) Contact met EHS producties  slotfactuur € 3.710 moet betaald worden tegen 15/5/2017 
 
Laura nam contact op om te vragen of ze de foto’s bruikbaar voor publicatie in INFO Avelgem van Celien, Johan 
Veugeleers, Showballet Showcase en Eddy Herman aan Maaike willen  sturen  
 

4. Goedkeuring aankondiging en inschrijfstrookje voor  INFO Avelgem van mei 2017 
 
De uitnodiging en het inschrijfstrookje werden unaniem goedgekeurd. 
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5. Voorbereiding  “Feest 55 plussers” woensdag 29 november 2017 

 
a) Reservatie GC Spikkerelle benedenzaal, foyer en de concertzaal zie verslag 13/02/ 207 
b) Traiteur Soustronck  zie verslag 13/02/2017 
c) Alain Des & Des girls Hommage Claude Francois =  € 1.450  + 21 % BTW = € 1.754. 
d) Presentatie zang Jennifer Berton     €    350  + € 21  BTW = €     371. 

 
6. An Schellaert geeft toelichting over het verloop van de Algemene Vergadering  seniorenraad van 

vrijdag 28 april 2017 

 
Op de dagorde van de Algemene Vergadering staan volgende punten: 

1.Verwelkoming door de voorzitter 
2.Verdeling van de subsidies aan de respectievelijke seniorenverenigingen 
3.Financieel verslag van 2016 en de kassituatie 
4.Voorbije en toekomstige activiteiten van de seniorenraad  
5.Communicatiemiddelen voor verenigingen om promotie te voeren voor evenementen  

Invoer in Uitdata bank door Maaike Putman 
Gebruik van Sociale media Facebook  Twitter  door Lucas Lambrecht 

 

7.  Verloop van de aanvraag toekenning van de subsidiëringen  

Ann liet weten dat de formulieren tijdig werden ingediend door de 10 Avelgemse seniorenverenigingen. Zij zal 
de eventuele op of aanmerkingen per vereniging onderaan bijschrijven en de uitnodigingen versturen voor de 
Algemene Vergadering.  
Het reglement blijkt niet altijd even duidelijk en is voor interpretatie en discussie vatbaar betreffende de 
puntenverdeling van activiteiten zoals bijvoorbeeld een voordracht bijgewoond in andere trefpunten  

 

8. Voorlopig jaarprogramma 2017 
 

Lunchvergadering met etentje:  woensdag 18/1  
Bestuursvergaderingen :  13/2-  13/ 3 - 10/4 - 22/5 – 19/ 6   ?/9-  ?/10 - ? 27/11  ?/ 12  

Algemene vergadering : vrijdag 28 april 2017  om 14 uur ?  
Feest 55 plussers  dinsdag 30 mei 2017  Inschrijvingen : maandag 15 mei 2017 
Feest 55 plussers woensdag 29 november 2017 Inschrijvingen : maandag 20 november 2017 
 
De volgende bestuursvergadering gaat door op maandag 10 april 2017 in het Sociaal Huis om 9.30 uur. 
 
  De secretaris     de voorzitter  

 Freddy Arrie     Laura D’Hooge 


